
 

 

Chef and Gordon Ramsay 

 
Chef thực sự ngưỡng mộ Gordon Ramsay. Cả hai đều có chuỗi nhà hàng cho riêng mình. Trong khi 
chuỗi nhà hàng của Chef gồm N cơ sở (được đánh số từ 1 đến N) thì Gordon Ramsay chỉ có 3 cơ sở 
mà thôi, nhưng các nhà hàng của Gordon lại cực kì tiếng tăm và vượt trội. Đội ngũ truyền thông tiếp 
thị của Chef đã tìm ra cách chiếm lĩnh thị trường. Theo họ, vấn đề là khách hàng có quá nhiều nhà hàng 
để lựa chọn và nhân viên của Gordon đã tìm ra sự điều phối hoàn hảo của các nhà hàng. Do đó, Chef 
muốn đóng cửa N – 3 nhà hàng càng nhanh càng tốt và tạo ra một cấu trúc nhà hàng tương tự như của 
Gordon Ramsay. Do đó, anh ấy cần sự giúp đỡ của bạn! 
 
Ta biết rằng các nhà hàng của Gordon Ramsay được đánh số là 1, 2, 3, trong đó nhà hàng 1 là nhỏ nhất 
và nhà hàng 3 là lớn nhất. Chúng nằm trên một đường thẳng theo thứ tự p1, p2, p3, vì vậy các nhà hàng 
p1 và p2 liền kề nhau và các nhà hàng p2 và p3 cũng liền kề nhau. 
 
Hệ thống nhà hàng của Chef là một cái cây với N đỉnh, trong đó mỗi đỉnh là một trong những nhà hàng 
của anh ta. Giống như với các nhà hàng của Gordon, chúng được đánh số theo thứ tự tăng dần theo 
diện tích. Chef muốn tính số lượng bộ ba nhà hàng theo thứ tự (a1, a2, a3) mà anh ấy có thể tiếp tục mở 
và đáp ứng các quy tắc sau: 

1. Các nhà hàng a1, a2 và a3 nằm trên một đường thẳng, tức là a2 nằm trên con đường ngắn nhất 
giữa a1 và a3 (xây dựng lại cấu trúc hiện tại sẽ quá tốn kém). 

2. Với mỗi i, j (1 ≤ i, j ≤ 3), nếu pi <pj, thì ai <aj. 

Hãy giúp và tính toán số lượng bộ ba nhà hàng cần tìm! 

 

Dữ liệu vào 

 Dòng đầu tiên của đầu vào chứa một số nguyên T biểu thị số test. T test được mô tả như 
sau: 

 Dòng đầu tiên của mỗi test chứa một số nguyên N. 

 Dòng thứ hai chứa ba số nguyên p1, p2, p3.  

 N - 1 dòngtiếp theo mỗi dòng chứa hai số nguyên u và v biểu thị rằng các nhà hàng u và v 
được kết nối bởi một cạnh. 

 

Dữ liệu ra 

 Với mỗi test, in ra một dòng chứa một số nguyên – số các bộ ba cần tìm.  

 

Ràng buộc 

 1 ≤ T ≤ 20 

August Long Challenge 2019 



 3 ≤ N ≤ 105 

 1 ≤ u, v ≤ N 

 Đồ thị các nhà hàng của Chef là một cây 

 Dãy (p1, p2, p3) là một hoán vị của (1, 2, 3) 

 

Subtasks 

 Subtask #1 (5 điểm): 1 ≤ N ≤ 100 

 Subtask #2 (10 điểm): 1 ≤ N ≤ 1,000 

 Subtask #3 (10 điểm): Cây có dạng một ngôi sao. 

 Subtask #4 (15 điểm): Cây là một đường thẳng. 

 Subtask #5 (30 điểm): Tổng của N trong tất cả các test không vượt quá 2*105 

 Subtask #6 (30 điểm): Các ràng buộc gốc, 
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Giải thích 

Ví dụ 1: Chỉ có một bộ ba hợp lệ là (3, 2, 4) 
 


